
@ HryfirsKommun

ALLMÄNNALOKALAORDNINGS-

FÖRESKRIFTERFÖR HOFORS

KOMMUN

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 112
Reviderade av kommunfullmäktige 2013-11-25, § 131
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-18, § 59

Föreskrifterna är antagna med stöd av ordningslagen (1993:1617)
och bemyndigande förordning SFS 1993:1632



De lokala ordningsföreskrifternas innehåll och tillämpning

Utöverallmänlagstiftningom ordningoch säkerhetmm. (t.ex. ordningslagen,
terrängkörningslagen,brottsbalken,lag om skyddmotolyckorm.fl.)gäller
följandelokalaordningsföreskrifterinomHoforskommun.

1 § De grundläggandebestämmelsernaom allmänordningoch
säkerhetpå offentligplatsfinnsi ordningslagen SFS 1993:1617.

ordningslageninnehållerocksådefinitionerav begreppenoffentlig
plats,offentligtillställning,allmänsammankomstmm liksomförfarande
vidansökanom tillstånd,tillståndsplikt,bestämmelserom straffetc.

Hoforskommunslokalaföreskrifterinnehållerytterligarebestämmelser
om allmänordningochsäkerheti Hoforskommun.

2 § Föreskrifternagällerpå alla platserinomkommunen,somär
offentligplatsenligtordningslagensamtde platsersomjämställsmed
offentligplatsi bilaga.

3 § Vid tillämpningav 3 kapordningslagenska de områden,somanges
i bilaga,jämställasmed offentligplats.

(3 kapitletbehandlaranvändningav offentligplats,åtgärdertillskyddför
personochegendom,tillståndochvillkormm.)

Alkoholförtäring

4 § Förutomvidtillåtenutskänkningfår alkoholförtäring(spritdrycker,
vinoch starköl)på offentligplatsinteske inomföljandeområden:

o allmännalekplatser,idrottsplatserochskolgårdar
o grönområdetruntHoforskyrka
o de centraladelarnaav tätortemaHoforsochTorsåker(se bilaga)
o områdetruntrondellenvidTime kiosk/butik-OvakoSteelAB, västra
porten- "ankdammen"

Ambulerande försäljning

5 § Tillståndkrävsinteför ambulerandeförsäljningvidtillfälligoch
obetydligomfattning,om interiskför betydandeolägenhetfinns.

Försäljningpå eller i näraanslutningtillskolgårdarär förbjuden.

Camping och utomhusbad

6 § Campingfår inteske på torg, i parker,på begravningsplatseroch
kyrkogårdarellerområdei anslutningdärtill.

[ngagenerellabadförbudråder inomkommunenutöverde somföljerav
allmänlag.
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Flaggor, skyltar, affischer mm

7 § Markiser, skärmtak, flaggor och skyltar mm får inte skjuta ut över
gångbana på lägre höjd än 2.30 meter eller över körbana respektive
cykelbana lägre än 4,70 meter.

8 § På varje bebyggd fastighet ska adressnummer finnas väl synligt
från fastighetens entrésida.

9 § Affischer, annonser eller liknande får inte, utan tillstånd av
polismyndigheten, sättas upp på husväggar eller andra ytor, som vetter
mot offentlig plats.

Förbudet gäller inte anslagstavla eller annan yta. som är avsedd för
affischering. Näringsidkare får affischera på den byggnad, där rörelsen
finns.

Förbudet gäller inte heller privat Villafastighet,som vetter mot väg eller
gata.

(För afiischering mot riksväg eller länsväg beslutar Vägverket)

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

10 § Användning av pyrotekniska varor inom de centrala delarna av
Hofors tätort är tillåten nyårsafton, påskafton respektive
Valborgsmässoafton till kl. 03.00 följande dag. Ovrig tid krävs tillstånd
från polismyndigheten.

11 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på offentlig plats
inomhus. Det år också förbjudet att använda pyrotekniska varor
nämnareän 200 meter från Hesselgrenska avdelningarna, Persgården
och Spelmannen.

Polismyndigheten kan medge dispens för användning av pyrotekniska
varor inomhus vid offentliga tillställningar Lex. effekter vid
teaterföreställning eller diskotek.

Hundar

12 § Assistanshundar jämställs med Iedarhundaroch har tillträde till
platser, som nonnalt är förbjudna för hundar, under förutsättning, att det
inte finns risk för förorening av livsmedel eller andra betydande
olägenheter för allmänheten.

Sådana hundar ska vara certifierade och bära tjänstetecken.

13 § Hundens ägare eller den. som tillfälligt vårdar eller har uppsikt över
en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 14 -16. Det som sägs
i dessa paragrafer gäller inte polishund eller räddningshund i tjänst.
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14 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:
0 på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och

cyklande, vägar, gator och torg som omfattas av detaljplan,
o på begravningsplatser, vänthall, lekplatser eller motionsspår,

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat
hundrastplatser.

Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamheten bedrivs i
kontrollerande former som vid tävling eller träning där det finns
tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.

Tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen under Iöptiden (gäller ej
inhägnat område).

15 § Där det är tillåtet att ha hund okopplad, ska lös hund ha halsband
med ägarens namn, adress och telefonnummer eller annan
identifiering.

16 § Föroreningar efter tamdjur på offentlig plats ska omedelbart
plockas upp och tas om hand.

Hundar får inte badas inom allmänt friluftsbad.

Hästar

17 § Under tiden 1 maj-30 september får inte hästar vistas inom
allmänt friluftsbad.

Högtalarutsändning

18 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar
sig till personer på offentliga platser får inte. utan tillstånd av
polismyndigheten, ske genom högtalare eller liknande.

Då tillstånd givits för allmän sammankomst eller offentlig tillställning
krävs ej särskilt tillstånd för högtalare eller liknande.

Lastning, lossning, grävning mm

19 § Vid Iastning, forsling, lossning och liknande hantering ska den som
är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att inte utsätta
allmänheten för olägenheter.

Vid sådan verksamhet gäller att brandposter, släckningsutrustning.
utrymnings- eller räddningsvägar inte får blookeras. Räddningstjänstens
arbete får inte hindras.

20 § Schaktning, grävning och tippning eller liknande arbete ska ske så
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
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21 § Arbete, som orsakar störande bulier, får inte ske på offentlig plats
vardagar kl22.00 - 07.00 samt lördagar, söndagar eller helgdagar utan
polismyndighetens tillstånd.

22 § Container eller liknande som ställts på offentlig plats ska vara
tydligt märkt med ägarens eller nyttjarens namn, adress och
telefonnummer.
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Motionsspår

23 § Ridning fär inte förekomma i markerade eller anlagda motionsspår
och vandringsleder. I markerat eller anlagt skidspår får endast
skidåkning ske.

(Motorfordon får enligt terrängkörningslagen (1975:1313) inte köras iskog och mark
utan markägares tillstånd och dispens frán länsstyrelsen)

Penninginsamling, lotterier

24 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor
eller liknande. Om insamlingen sker som en del i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning krävs inget särskilt
tillstånd för insamling.

Tillstånd krävs inte för skolklasser, som samlar in pengar för skolresa
eller bidrag till hjälporganisation (t.ex. Operation Dagsverke).

För anordnande av lotteri gäller Iotterilagen (1994:1000)

Sprängning och skjutning med eldvapen mm.

25 § Sprängning och skjutning med eldvapen kräver tillstånd av
polismyndigheten inom områden med samlad bebyggelse, områden
som till största delen kringgärdas av detaljplanelagt område samt inom
strandskyddsområde,

26 § Luftvapen, tjädervapen, paintballvapen, slangbellor, pilbågar eller
liknande får inte användas på offentlig plats.

Övrigabestämmelser

Avgift

27 § Kommunen har rätt att ta ut avgift för användning av offentlig (och
dänned jämställd) plats enligt grunder beslutade av kommunfullmäktige.

Dispens

28 § Kommunstyrelsen kan vid särskilda skäl medge tillfälligt undantag
från de lokala ordningsföreskriftema.

överträdelse

ordningslagen innehåller bestämmelser om straff, föreläggande och
förverkande för den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
lokal ordningsföreskrift.
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Bilaga till lokala ordningsföreskrifter för Hofors kommun

Områden som jämställs med offentlig plats
(Områden,som i detaljplanredovisassomallmänplats,är enligtordningslagen
offentligplats.)

o Samtligamarkeradeelleranlagda/preparerademotionsspår,
promenadstigarochvandringsleder.

o Utöverallmännafriluftsbadinomdetaljplanelagtområdeäven
badplatser, som av hävd används som allmänna friluftsbad.

c:- Anläggningarnaför skid-respektivemotorsportvid Skállberget.
o Samtligaidrottsplatser

Definitioner

Centraladelar För Hofors utgörsde centraladelarnaav området
innanförVästraVillagatan- Hantverkargatan-
Bergsgatan-OstraParkgatan- Tallmogatan-
Centralgatan- Brännkärrsgatan.
För Torsåker utgörsde centraladelarnaav området
längsSolbergaledenframtillGammelstillavägensamt
områdetmellanBerlinsvägoch Solbergaleden.

Allmänplats Platsditallmänhetenhar tillträde.
Offentligplats Platssom redovisassomallmänplatsi detaljplansamtplats,

somutandetaljplan,i denna bilagatill lokalföreskriftanges
som/jämställsmedoffentligplats.

Allmän sammankomst sammankomster som är demonstrationer eller liknande,
föreläsningar,religionsutövning,teater-eller bioföreställning,
samtövrigasammankomsterdär mötesfrihetenutövas.

Offentlig tillställning Tävlingar/uppvisningar i sport eller idrott,dans, tivolin,
festtåg.marknaderoch mässor.

Övriglagstiftning

Brottsbalkens 16 kapitel behandlar brott mot den allmänna ordningen, bland annat:

- Upplopp
o Ohörsamhetmotordningsmakten

Störandeav förrättningellerav allmänsammankomst
Uppvigling
Hets motfolkgrupp
Olagadiskriminering
Brottmotgriftefriden
Förledandeav ungdom
Dobbleri
Falsktlarm/missbrukav larm

o Förargelseväckandebeteende
I plan-och bygglagenfinnsbestämmelserom skyldighetenatt hållaordningpå egen
tomtmark mm.

7


